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Öz
XI. yüzyılda Arap edebiyatında başlayan ve Türk edebiyatında XV. yüzyılda ilk örnekleri görülen manzum sözlük
geleneğinde pek çok eser verilmiştir. Sıbyan mekteplerindeki öğrenciler için hazırlananlardan, medrese düzeyindeki sözlüklere, bir
sözlüğü açıklamak ya da bir eserin daha iyi anlaşılması için yazılan örneklere kadar birbirinden farklı manzum sözlükler yazılmıştır.
Arapça-Türkçe, Arapça-Farsça gibi iki dilli sözlüklerin yanında Arapça-Farsça-Türkçe üç dilli manzum sözlük örnekleri de verilmiştir.
Hacimleri değişkenlik gösteren manzum sözlüklerin belli bir kompozisyona göre yazıldığı görülmektedir. Manzum sözlükler nazmın
cazibesi ile eğitim-öğretimde önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Son yıllarda manzum sözlüklerle ilgili birçok çalışma yapılmıştır.
Bu makalede 1740’ta Ahmed Resmî (ö. 1778) tarafından yazılan ve Nazm-ı Giridî adı verilen manzum sözlüğün incelemesi ve
metnine yer verilmiştir. Makalenin başında manzum sözlük örnekleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Nazm-ı Giridî, Arapça-FarsçaTürkçe üç dilli manzum bir sözlüktür. İyi bir nâsir olan ve biyografi alanında çalışmaları ile tanınan Ahmed Resmî ile ilgili bilgi veren
kaynaklarda Nazm-ı Giridî’den söz edilmemektedir. Sözlüğün bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi ‘Âşir Efendi Koleksiyonu
381 numarada kayıtlıdır. Nazm-ı Giridî, Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin oğlu ‘Âşir Efendi için yazılmıştır. 35 beyitlik mesnevi nazım
şekliyle yazılmış bir girişle başlayan eser toplam 203 beyittir. Sözlük kısmı beyit sayıları 7 ila 19 arasında değişen 14 kıt‘adan meydana
gelmiştir. Eserde tekrarlarla birlikte 365 Türkçe, 447 Farsça ve 752 Arapça ifade birbirine karşılık olacak şekilde kullanılmıştır. Eserde
sekiz farklı aruz kalıbından yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sözlük, lugat, manzum sözlük, Ahmed Resmî, Nazm-ı Giridî.
Abstract
Poetic dictionary tradition started in XI. century in Arabic Literature and the first works in the field were created in XV.
century. Various works of art in the branch of poetic dictionary tradition were created in the following years. There are many different
kinds of dictionaries varying from the ones prepared for students in ottoman elementary-primary schools, dictionaries for moslem
theological schools (madrasa) and the ones that are prepared in order to explain a dictionary or a piece of art. Besides bilingual
dictionaries such as Arabic-Turkish or Arabic-Persian, there are trilingual poetic dictionaries such as Arabic-Persian-Turkish. These
dictionaries have different sizes but they were written in a specific composition. Poetic dictionaries had a significant function in
education process as verse was used and appreciated a lot. There have been many studies in recent years about poetic dictionaries.
In this article, the text named Nazm-ı Giridî, written by Ahmed Resmî (dth. 1778) in 1740 is presented and analysis of the text
is carried out. At the beginning of the article, brief information about different poetic dictionary examples is given. Nazm-ı Giridî is a
trilingual poetic dictionary including Arabic-Persian-Turkish languages. Ahmed Resmî is known as a significant and talented prosaist
and he has works in the field of biography; but in the resources about him, Nazm-ı Giridî isn’t mentioned. The only copy of dictionary
is registered in ‘Âşir Efendi Collection number 381’ in Süleymaniye Library. Nazm-ı Giridî is written for Âşir Efendi, the son of
Reîsülküttâb Mustafa Efendi. Introduction of the work of art is made of 35 mesnevi verses and there are a total of 203 verses in the
work. There are 14 stanzas varying from 7 to 19. 365 Turkish, 447 Persian and 752 Arabic strains (including repetitions) are used in the
work. There are 8 different prosodies in the work.
Keywords: Dictionary, wordbook, poetic dictionary, Ahmed Resmî, Nazm-ı Giridî.

Giriş
Dünya edebiyatlarında manzum eserler hem doğuşu hem de yaygınlığı açısından mensur eserlerden
hep bir adım önde olagelmiştir. Eski Türk edebiyatında da durum böyledir. Birbirinden farklı birçok konu
yanında didaktik konular da manzum olarak işlenebilmiştir. Bunlardan biri de sözlüklerdir. Osmanlı
döneminde pek çok manzum sözlük yazılmış ve bunlar dil öğretiminde etkin bir şekilde kullanılmıştır.
Manzum sözlüklerden bir kısmı sıbyan mekteplerinde okutulan ve beyit sayısı az olan sözlüklerdir. Bu
sözlüklerin kolay ezberlenebilir olmasına özen gösterilmiştir. Bazı manzum sözlükler sıbyan mektebini
bitirip medrese eğitimine geçmiş öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu sözlükler sıbyan mekteplerinde
okutulanlara göre daha hacimli ve kelime kadrosu daha geniştir. Diğer bir grup manzum sözlükler de bir
eserin daha iyi anlaşılması için yazılmıştır. Yine bu grupta daha önce yazılmış sözlükleri izah için kaleme
alınan sözlükler de bulunmaktadır (Erdem, 2005: 198).
Manzum sözlüklerde öğrencilere Türkçe kelimelerin Arapça ve Farsça karşılıkları, temel gramer
kuralları, sayılar, vezinler ve bazı edebiyat bilgileri ezberletilmeye dolayısıyla öğretilmeye çalışılmıştır.
Bunun yanında özellikte sıbyan mektebi çağındaki çocuklara Arapça ve Farsça günler, aylar, sayılar,
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zamirler, sıfatlar ve bazı pratik bilgiler bu sözlüklerde verilmiştir. Nazmın cazibesi sayesinde oldukça ilgi
gören manzum sözlüklerle tekrar ve ezber yoluyla aruz bahir ve kalıpları da öğretilmiş, bu yolla şiire yatkın
olanların yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (Öz, 2010: 53; Tiryakiol, 2013: 4; Güler, 2016: 161).
Bu sözlükler, anlamı bilinmeyen bir kelime için müracaat kaynağı olmaktan çok baştan sona yapılan
tekrarlarla kelime öğreten eserler olmuştur. Pek çoğunda kelimelerin herhangi bir kurala bağlı olmadan yer
alması, bu eserlerden istifadeyi zorlaştırdığından bu durum şerhler, alfabetik tertip ve fihristler yazılarak
giderilmeye çalışılmıştır (Öz, 1997: 221; Öz, 2010: 54). Manzum sözlüklere yazılan şerhlerin amacı manzum
sözlüklerin bahirleri, vezinleri hakkında daha geniş bilgi vermek, kelimelerin hareke kayıtlarını ve Türkçe
karşılıklarını daha ayrıntılı olarak aktarmak, okuyanlara aruz veznini, basit gramer kurallarını ve vezinlerin
taktilerini öğretmektir (Gümüş, 2007: 426).
Manzum sözlüklerin genellikle belli bir kompozisyonu vardır. Çoğu zaman mesnevi nazım şekliyle
yazılmış bir giriş, yani mukaddime ile başlar. Tuhfetü’l-Hâfız ve Tuhfe-i Ni‘metî’de olduğu gibi mensur
mukaddime ile başlayan manzum sözlükler de vardır (Düzenli, 2015: 333-334; Gören, 2016: 13). Ardından
yer alan asıl kısım olan sözlük bölümü kıt‘a adı verilen bölümler halinde düzenlenir ve manzum sözlükler
mesnevi tarzında yazılmış bir son, yani hâtime ile sona erer. Manzum sözlüklerin giriş kısımlarında klasik
bir divan tertibini andıran hamdele ve salveleden sonra eserin telif sebebinin anlatıldığı bir küçük bölüm de
yer alır. Sebeb-i telif kısmında eserin yazılış amacı, eserin ismi belirtilir. Ayrıca dil öğrenmenin faydaları
hususunda müellifin görüşlerinin belirtilmesine de bu bölümde tesadüf edilir (Kılıç, 2007a: 342).
Manzum sözlüklerin beyit sayıları da farklılık göstermektedir. Ortalama 100-150 beyit ila 1300-1500
beyit arasında değişen bir aralıkta birbirinden farklı hacimde sözlüklere rastlamak mümkündür (Kılıç,
2007a: 342).
Manzum sözlüklere yazılan şerhlerin dışında nazire geleneğini de anmak gerekir. Bu sahada
yazılmış ve beğenilmiş sözlüklere yazılan nazire sözlüklerin sayısı az değildir.
1. Manzum Sözlük Geleneği
Manzum sözlük ve gramer kitaplarının ilk örnekleri XI. yüzyıldan itibaren Arap dilciler tarafından
kaside tarzında yazılmıştır. İsmail b. İbrahim er-Rib‘î’nin Kaydü’l-Evâbid adlı eseri manzum bir sözlük,
Zemahşerî’nin Mufassal, İbn Mâlik’in Teshîlü’l-Fevâ’id ve Tekmîlü’l-Makâsıd adlı eserleri manzum gramer
kitaplarıdır. Edîb Natanazzî’nin Düstûru’l-Lüga ve Kitâbü’l-Halas adlarıyla bilinen eseri, Arapçadan Farsçaya
manzum bir sözlüktür (Öz, 2010: 51).
İki dilli manzum sözlük geleneğinin ilk örneği 13. yüzyılda Bedrüddîn Nasr Mes’ûd el-Ferâhî’nin
Nisâbu’s-Sıbyân adlı eseridir. İkinci manzum sözlük, aynı yüzyılda Şükrullâh b. Şemsüddîn Ahmed
Zekeriyyâ’nın Zühretü’l-Edeb adlı eseridir (Öz, 2010: 52).
Eski Türk edebiyatında manzum sözlüklerin yukarıda sayılan önemli işlevleri yerine getirdiğini
tekrar etmekle birlikte bu geleneğin doğuşunda Kur’ân-ı Kerîm’i ve Hz. Peygamberin hadislerini doğru
anlama gayretlerinin temel olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim manzum sözlükler ilk örneklerinden
itibaren incelendiğinde bu durum kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Daha sonra yine Mesnevî-i Ma‘nevî gibi
eserlerde geçen kelimeleri derleyen çalışmalar yapılmış, bunlar da manzum sözlük yazmanın
gelenekleşmesini desteklemiştir (Kılıç, 2007a: 341; Boran, 2016: 75).
1.1. Farsça-Türkçe Sözlükler
Anadolu’da pek çok Farsça-Türkçe manzum sözlük yazılmıştır. Bunların bir kısmı yazma halinde
iken bir kısmı matbaada da basılmıştır. Farsça-Türkçe manzum sözlüklerin ilki Hüsâm b. Hasan elKonevî’nin 1399/1400 yılında yazdığı Tuhfe-i Hüsâmî adlı eserdir. Sözlük kısmı 233 beyit olan eserde 1200
kadar Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Boz, 2013: 69). Lutfullâh Halîmî b. Ebî Yûsuf tarafından
1446’da yazılan Bahrü’l-Garâyib’de 5540 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Erkan, 1991: 513).
Mehmed b. Yahyâ-i Konevî’nin Şâdiye adlı eseri 1484’te yazılmıştır (Öz, 2010: 115). Lugat-i Manzûme Lâmi‘î
Çelebi tarafından yazılmıştır. 15 beyitlik bir mukaddimeden sonra 10 bölüm halinde düzenlenmiştir. Her
bölümün 16 beyit olduğu eserin toplam beyit sayısı 175’tir (Öztahtalı, 2004: 32-37). Şâhidî İbrâhîm’in Tuhfe-i
Şâhidî, adlı eseri 1514’te yazılmıştır. Eser Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin daha iyi anlaşılması için hazırlanmıştır.
61 beyitlik bir girişle başlayan eserin sözlük kısmı 451 beyittir. Eserde 1400 civarında Farsça kelimenin
Türkçe karşılığı verilmiştir (İmamoğlu, 2005: 31-35; Kılıç, 2007b: 516). ‘İmâdzâde Velî b. Yûsuf-ı ‘İmâdî’nin
‘İlm-i Lugât adlı eseriyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Alfabetik olarak sıralanan sözlük, 71 kıt‘adan meydana
gelmektedir (Öz, 2010: 162). ‘Osmân b. Hüseyin el-Bosnavî’nin Manzûme adlı sözlüğü 1583’te yazılmıştır. 210
beyitlik eserde 805 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Öz, 2010: 171). Müellifi bilinmeyen Nazmü’lEsâmî adlı sözlük 208 beyittir. 950 civarında Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Öz, 2010: 177-178).
Bursalı Nakibzâde Ni‘metî tarafından 1636’da yazılan Tuhfe-i Ni‘metî 358 beyittir (Gören, 2016: 8, 15). Hasan
Rızâyî tarafından 1659’da yazılan Kân-ı Ma‘ânî 550 beyittir. Eser alfabetik oluşuyla dikkat çeker. Bu durum
eserden istifadeyi de kolaylaştırmıştır (Turan, 2012: 2946). ‘Osmân Şâkir’in 1815’te yazdığı Nazm-ı Dil-ârâ
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adlı sözlük 605 beyittir. Eserde 1986 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Özkan, 2013: 440; Kılıç,
2013: 145; Duru ve Eren, 2014: 11, 16). Hâfız ‘Abdullâh b. Halîl b. ‘Ali tarafından 1780’de yazılan Tuhfetü’lHâfız, 323 beyittir. Sözlükte 1600 civarında Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Düzenli, 2015: 333334). Şemsî’nin Tuhfe-i Şâhidî’den etkilenerek yazdığı Tuhfe-i Şemsî adlı sözlüğü 677 beyittir. Eserde yaklaşık
1850 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Düzenli ve Turan, 2016: 123-125). Sünbülzâde Vehbî’nin
882 beyitlik Tuhfe-i Vehbî adlı sözlüğü 1783’te yazılmıştır. Tuhfe-i Şâhidî’den sonra en çok ilgi gören manzum
sözlüklerden olan Tuhfe-i Vehbî’ye çok sayıda şerh yazılmıştır (Öz, 1997: 222; Gümüş, 2007: 428; Kılıç, 2007c:
411; Yenikale, 2012: 29). Çelebizâde ‘İlmî ‘Ali Efendi’nin 950 beyitlik Nazm-ı Bedî adlı eseri 1809/10’da
yazılmıştır. Eserde 2266 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Gözitok, 2016: 133-134, 139). ‘Osmân
Sıkloşî tarafından nazma çekilen ve yazılış tarihi bilinmeyen Tuhfetü’l-Ma‘nâ 222 beyittir.1 Mütercim Âsım
Efendi’nin 1789’da yazdığı Tuhfe-i Âsım, basılmış en hacimli Farsça-Türkçe manzum sözlüklerdendir
(Erdem, 2005: 200). Mes‘ûd Lutfî Efendi’nin 1832/33’te tamamladığı Tuhfe-i Lutfî 1150 beyittir (Tanyıldız,
2013: 27-30). Süleymân Dürrî’nin Güher-rîz adlı eseri 1847’de Tuhfe-i Vehbî’ye nazire olarak yazılmıştır.
Eserde 620 Farsça, 240 Arapça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Selçuk ve Algül, 2015: 135). Ahmed
Remzi Akyürek’in Tuhfe-i Remzî adlı eseri Farsça-Türkçe manzum sözlük geleneğinin son örneklerindendir.
316 beyitlik eserde tekrarlarla birlikte 1250 Farsça kelime nazmedilmiştir (Öz, 2010: 297-299).
1.2. Arapça-Türkçe Sözlükler
Arapça-Türkçe ilk manzum sözlük Abdüllatîf İbn Melek’in nazmettiği ve bir Kur’ân lugati olan
Lugat-i Ferişteoğlu’dur. 1392’de yazılan sözlükte 1528 Arapça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Muhtar,
1993: 21-22; Yavuzaslan, 2001: 72-73). Mahmûdiyye, Ferişteoğlu Lugati’ne nazire olarak Şeyh Bedreddin el-Kadı
Mahmûd b. Eş-Şeyh Mehmed b. Tanrıvermiş tarafından 1550/51’de yazılmıştır ve 497 beyittir. Eserde 2073
Arapça kelimenin karşılığı 1573 Türkçe kelime ve ibare olarak verilmiştir (Ölker, 2009: 877; Ölker, 2015: 35).
Şemsî’nin yazdığı Cevâhirü’l-Kelimât 643 beyittir. 1467 madde başı kelime içeren sözlükte tekrarlarla 2000
civarında Arapça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (İnce, 2002: 178-179). Cihâdî mahlaslı bir şairin
Teşrîh-i Tıbâ‘ adlı eseri de 400 beyte yakın bir diğer sözlüktür. Eserinden hareketle şairin Budunlu olduğu
düşünülmektedir (Doğan, 2016: 18, 20). Fedâî’nin Tuhfe-i Şâhidî’ye nazire olarak 1634’te yazdığı Tuhfe-i Fedâî
401 beyittir ve eserde 1211 Arapça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Yakar, 2007: 1019). Şeyh Ahmed’in
1641’de yazdığı Nazmü’l-Leâl 664 beyittir. Eserde 3000’den fazla Arapça kelimenin Türkçe karşılığı
verilmiştir (Gülhan, 2010: 201, 209-210; Gülhan, 2014: 65, 68). Bosnalı Muhammed’in 1652/53’te yazdığı
Sübha-i Sıbyân 465 beyittir ve sıbyan mekteplerinde okutulmak üzere yazılmıştır. Esere Mehmed Necîb
tarafından Hediyyetü’l-İhvân adıyla şerh yazılmıştır (Kılıç, 2006a: 16; Kılıç, 2006b: 69-70; Kılıç, 2006c: 91-98;
Gümüş, 2007: 428). Abdülmecîd-zâde Hâfız Efendi tarafından 1697/98’de yazılan Nazm-ı Ferâ’id 838 beyittir.
Eserde 2331 Türkçe kelime ve 3273 Arapça kelime birbirine karşılık olarak verilmiştir (Çelik, 2008: 22; Yakar,
2009: 999, 1001). Yahya Efendi’nin 1826’da yazdığı Lugat-i Yûsuf 114 beyittir ve sıbyan mektebi çağındaki
çocuklar için yazılmıştır (Ceviz ve Gündüzöz, 2006: 213). Osman Şâkir’in 1789/90’da yazdığı Şehdü Elfâz 309
beyittir ve eserde 1001 Arapça kelimenin 899 Türkçe karşılığı verilmiştir (Özkan, 2013: 441-442). Edirne
Müftüsü Fevzî Efendi’nin yazdığı Tuhfe-i Fevzî 1048 beyittir. Eserde 3200 civarında Arapça kelime/kelime
grubunun Türkçe karşılığı verilmiştir (Boran, 2016: 88, 91).
1.3. Arapça-Farsça-Türkçe Sözlükler
Anadolu’da Arapça-Farsça-Türkçe üç dilli sözlüklerin de birçok örneği vardır. Bunlardan bir kısmı
yazma hâlinde bir kısmı matbaada da basılmıştır. Behâüddîn İbn ‘Abdurrahmân-ı Malkaravî’nin U’cûbetü’lGarâyib fî Nazmi’l-Cevâhiri’l-’Acâyib adlı eseri bunlardandır. Sözlük 400 beyittir. Kerîmî’nin yazdığı manzum
sözlük 131 beyittir. Pek çok nüshası olan eserin en eski nüshası 1570’te istinsah edilmiştir. Yazarı ile ilgili
bilgi bulunamamıştır.2 Sun’î-i Malatyavî’nin 1599’da yazdığı Fethu’l-Fettâh 400 beyittir (Öz, 2010: 181-182).
Gencî Pîr Mehmed’in 1631’de yazdığı Genc-i Leâl’in birinci bölümü Arapça-Türkçe, ikinci bölümü FarsçaTürkçedir (Öz, 2010: 191). Hâkî Mustafâ-yı Üsküdarî’nin 1632/33’te yazdığı Menâzımu’l-Cevâhir, manzummensur bir mukaddime, 29 kıt‘a ve bir hatime olmak üzere üç bölüm halinde düzenlenmiştir. 900 kelimenin
Arapça, Farsça ve Türkçe karşılıkları (toplam 2700 kelime) verilmiştir (Arslan, 2011: 31-39). ‘Abdurrahmân
Zâhidî-i Konevî’nin 1721’de yazdığı Tevfiye, 635 beyittir (Öz, 2010: 222-223). Şeyh Ahmed-i Antakî’nin
1723’te yazdığı Se Zebân 818 beyittir. Eserde 1717 Türkçe, 1736 Farsça ve 1790 Arapça kelime birbirine
karşılık olarak kullanılmıştır (Ölker ve Duyar, 2013: 26). Eşref Feyzî’nin 1736’da yazdığı Hoş Edâ, 337 beyittir
ve Tuhfe-i Şâhidî’ye nazire olarak yazılmıştır (Öz, 2010: 232-233). Mustafa b. Osman Keskin tarafından
1758’de yazılan Manzûme-i Keskin, 431 beyittir. Eserde Arapça, Farsça ve Türkçe toplam 2363 kelime birbirine
karşılık verilmiştir (Kılıç, 2007a: 345-346; Kılıç, 2009: 28). Mustafa ‘İlmî’nin 1747’de yazdığı Tuhfetü’l-İhvân ve
1
2

Tuhfetü’l-Ma‘nâ, Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Demirkazık tarafından yayına hazırlanmıştır.
Kerîmî’nin sözlüğü tarafımızdan yayına hazırlanmıştır.
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Hediyyetü’s-Sıbyân, 831 beyittir. Eser sıbyan mekteplerinde okuyan çocuklar için yazılmıştır (Gıynaş, 2015:
156, 159). ‘Osmân Şâkir tarafından 1795/96’da yazılan Müsellesnâme-i Şâkir 556 beyittir. 1250 Arapça, 1120
Farsça ve 1019 Türkçe kelime birbirine karşılık olarak verilmiştir (Özkan, 2013: 438-439). Sünbülzâde Vehbî
tarafından 1799’da yazılan Nuhbe-i Vehbî 1948 beyittir. Eserde 3800 Arapça kelime ile 550 tabir ve deyimin
Türkçe karşılıkları verilmiştir (Yurtseven, 2003: 29). Süleymân Hayrî’nin Hayrü’l-Lugât adlı eseri 3000
beyitlik Arapça-Farsça-Türkçe bir sözlüktür (Öz, 2010: 283; İnal, 2000: II/914). Hayret Mehmed Efendi’nin
1819’da yazdığı Tuhfe-i Zîbâ, 869 beyittir (Öz, 2010: 257-258). Hasan ‘Aynî’nin 1821’de yazdığı Nazmü’lCevâhir 1417 beyittir (Aksoy, 1959: 7-8). Eser yazarın daha önce Dürrü’n-Nizâm adıyla yazdığı sözlüğün
genişletilmiş şeklidir. ‘Aynî 10 yıl sonra Dürrü’n-Nizâm’ı genişleterek hazırladığı bu sözlüğe Nazmü’l-Cevâhir
adını vermiştir (Öz, 2010: 257-259). Nasûh Efendi’nin 1842’de yazdığı Tuhfe-i Nushî 610 beyittir (Güler, 2016:
162-164).
1.4. Diğer Manzum Sözlükler
Osmanlının son döneminde Fransızca başta olmak üzere yabancı dil öğrenmenin yaygınlaşması
üzerine bu dillere ait manzum sözlükler yazılmaya başlanmıştır. Böylece Arapça-Türkçe ve FarsçaTürkçenin yanında Rumca-Türkçe, Ermenice-Türkçe, Bulgarca-Türkçe ve Fransızca-Türkçe manzum
sözlükler yazılmıştır. Bosnalı Hevâî Üsküfî’nin 1631’de yazdığı Boşnakça-Türkçe Makbûl-i Ârif,
bunlardandır. 224 beyitlik eserde yaklaşık 650 Boşnakça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Kartal, 2007:
348-349; Okumuş, 2009: 828, 836). Refî-i Kâlâyî’nin Ermenice Lugati, Amerika’da basılmıştır (Karavelioğlu,
2007: XXXIV/526). Ahmed Fevzî’nin 1816 veya 1824’te yazdığı Tuhfetü’l-Uşşâk, Rumca-Türkçe manzum bir
sözlüktür (Ölker, 2009: 860). Hanyalı Osman Nûri Lugat-i Nûriye ve Tezyil-i Nûriye adlı iki Rumca-Türkçe
sözlük yazmıştır. İlki 1797/98’de, ikincisi 1809/10’da yazılan eserlerin ikincisi birincisine zeyl olarak
yazılmıştır. 551 beyitlik eserde 2304 Rumca kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir (Ölker, 2013: 2014-2015).
Anonim bir sözlük olan ve XIX. yüzyılda Üsküp’te yazılan Lugat-ı Bulgarî’de 1100 civarında Türkçe
kelimenin Bulgarca karşılığı verilmiştir (Gürsu, 2013: 4). Yusuf Hâlis’in 1850’de yazdığı Miftâh-ı Lisân adlı
sözlüğü Fransızca-Türkçe bir sözlüktür. Cerîde-i Havâdis Matbaasında basılan eser 495 beyittir. Eserde
yaklaşık 2500 Fransızca kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir. (Kırbıyık, 2002: 181, 185-186).
2. Ahmed Resmî
Girit’in Resmo kasabasında H. 1112 (M. 1700)’de doğdu (Babinger, 1997: I/202). Adı Ahmed’dir.
Makaleye konu olan sözlüğün giriş bölümünde şair, doğum yerinin Girit olduğunu belirtir (23). Resmî
olarak anılması Resmolu oluşundandır. Sicill-i Osmanî (1996: IV/1376) ve Âdâb-ı Zurafâ (1994: 124)’da
Hanyalı olduğu yazılıdır. Babasının adı İbrahim’dir. Küçük yaşlarda dinî bilgiler ve hattı öğrendi. 1734/35’te
İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişini Nazm-ı Giridî adlı eserinde de söz konusu etmektedir (23). Tavukçubaşı
Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin yanında yetişti ve daha sonra onun damadı oldu. Devlet hizmetine girerek
Bursa mukataası, Selanik, İstanbul ve Gelibolu baruthaneleri nezaretleri; küçük evkaf muhasebeciliği
görevlerinde bulundu. Daha sonra Sadrazam Râgıb Mehmed Paşa tarafından Sultan III. Mustafa’nın tahta
çıkışını bildirmek üzere 1757’de elçilik göreviyle Viyana’ya, 1763’te de Berlin’e gönderildi. Bu görevlerinin
birer raporu olarak kaleme aldığı sefaretnâmeleri büyük ilgi gördü ve yabancı dillere çevrildi. Elçilik
görevlerinden dönüşünde sadaret mektupçuluğu, rûznâmçe yazarlığı ve sadrazam kethüdalığı gibi
görevlere getirildi. Nişancılık payesiyle başmurahhas olarak Küçük Kaynarca Antlaşması görüşmelerine
katıldı. İstanbul’a dönüşünde görevinden azledilen Ahmed Resmî; bundan sonra matbah emaneti, şıkk-ı
sânî defterdarlığı, cizye muhasebeciliği ve rûznâmçecilik görevlerinde bulundu. İleri yaşta gözden düştü ise
de Halil Hamîd Paşa’nın sadrazamlığı sırasında kendisine önce süvari mukabeleciliği, sonra da
rûznâmçecilik görevi verildi. Ahmed Resmî 1783’te İstanbul’da vefat etti. Mezarı Üsküdar
Karacaahmet’tedir (Bursalı Mehmed Tahir, 1975: III/123; Kütükoğlu, 1989: II/121; Süreyya, 1996: IV/1376;
Aksan, 1997: 10-30; Babinger, 1997: I/202; Gürsoy, 2001: I/176-178).3
2.1. Ahmed Resmî’nin Eserleri
1. Halîkatü’r-Rü’esâ: 1750’de yazılan eser, Koca Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi’den başlayarak
Râgıb Paşa’ya kadar gelen reîsülküttâbların hâl tercümelerini ihtiva etmektedir. Eser Râgıb Paşa’ya
sunulduğunda onun tavsiyesi üzerine Sefînetü’r-Rü'esâ adıyla anılmaya başlanmıştır. Daha sonra 1764/65’e
kadar ilaveler yapılan bu eser, Süleyman Fâik’in zeyliyle beraber yanlışlıkla Halîfetü’r-Rü'esâ adıyla
basılmıştır (Bursalı Mehmed Tahir, 1975: III/123; Kütükoğlu, 1989: II/121; Babinger, 1997: I/202).
2. Hamîletü’l-Küberâ: Dârrüssaâde ağalarının biyografilerini ihtiva eden bu eser 1751’de
tamamlanmıştır (Bursalı Mehmed Tahir, 1975: III/123; Kütükoğlu, 1989: II/121; Süreyya, 1996: IV/1376;
Babinger, 1997: I/202; Turan, 2000: 24-25).
Ahmed Resmî’nin oğlu Ammar Mustafa Bey çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş 1778’de vefat etmiştir. bk. Mehmed Süreyya (1996).
“Ammar Mustafa Bey”, Sicill-i Osmanî, I, (Haz.: Nuri Akbayar), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 306.
3
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3. Vefeyât Zeyli: Alaybeyizâde Emîn Efendi’nin Vefeyât adlı eserine yazarın 1778’e kadar getirdiği
zeyldir (Kütükoğlu, 1989: II/122; Babinger, 1997: I/202).
4. Sefâretnâme: Viyana elçiliğinden dönüşte seyahati sırasında gördüklerini, Avusturya’nın devlet
idaresi ve politikası ile Viyana’nın durumu ve halkının yaşayışını bir rapor halinde tespit edip hükümete
sunmuştur. Matbaada basılan eser Hammer tarafından da Almancaya çevrilmiştir. Bir diğer Sefâretnâme’si
ise Berlin dönüşü sunduğu rapordur. Eserde yolu üzerindeki Romanya, Polonya ve Prusya şehirleri, Büyük
Friderich’in faaliyetleri ve ülkesi hakkındaki görüşleri yer almaktadır. Müstakil olarak yayımlanan bu eser
Almanca ve Lehçeye tercüme edilmiştir (Unat, 1968: 104, 114-115; Kütükoğlu, 1989: II/122).
5. Hülâsatü’l-İ‘tibâr: 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı hakkındaki görüş, tenkit ve intibalarını kaydettiği
eserini 1781’de yazmıştır. Eser üç defa basılmış ve Almancaya tercüme edilmiştir (Kütükoğlu, 1989: II/122;
Süreyya, 1996: IV/1376; Babinger, 1997: I/202; Köksal, 2011: 10-20).
Ahmed Resmî, 1768-1774 harbi sırasında Osmanlı teşkilatında hususiyle ordunun iaşe ve ikmalinde
görülen aksaklıkları 1770 tarihli Lâyiha’da dile getirmiştir. Sadrazam Muhsinzâde Mehmed Paşa’ya tarihî
hadiseleri zikrederek Rusların geri çekileceğine dair telkinlerini Takrîr’inde ifade etmiştir. (Kütükoğlu, 1989:
II/122). Prusya’dan dönüşte 1757’de Coğrafya-yı Cedîd adlı eseri tercüme etmiştir (Bursalı Mehmed Tahir,
1975: III/123; Kütükoğlu, 1989: II/122). Atlarla ilgili Türkçe, Arapça ve Farsça beyit, deyim ve darbımeselleri
derlediği El-İstînâs fî Ahvâli’l-Efrâs (Kütükoğlu, 1989: II/122), Arapça darbımeselleri topladığı Zülâliyye’si,
Arapça yazdığı Lugaz’ı ve bazı kaynaklarda geçen Pend-i Attar Tercümesi sayılabilir (Bursalı Mehmed Tahir,
1975: III/124; Kütükoğlu, 1989: II/122).
3. Nazm-ı Giridî
Makaleye konu olan Nazm-ı Giridî adlı Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlüğü, Ahmed Resmî ile
ilgili bilgi veren kaynaklarda anılmamaktadır.
3.1. Nazm-ı Giridî’nin Yazılış Sebebi
Ahmed Resmî, Nazm-ı Giridî adlı Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlüğünü Reîsülküttâb Mustafa
Efendi’nin oğlu ‘Âşir Efendi’nin istifadesi için yazmıştır.4 ‘Âşir Efendi şeyhülislâmlık görevine kadar
yükselmiş önemli bir devlet adamıdır.5
Nazm-ı Giridî’nin mesnevi nazım şekliyle yazılmış 35 beyitlik giriş bölümünde müellifin hayatı ve
eserin yazılışı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Giriş bölümünün ilk 9 beyti hamdele ve salveledir. “Beyân-ı
bâ‘is-i nazm-ı ferâyid” başlığını taşıyan sonraki 26 beyitte eserin yazılışı ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bölüm
sebeb-i telif olarak değerlendirilmelidir.
Salât ve hamdi tamamladığını belirten şair, asıl konuyu izaha başlar. İlmin evvelinin lugat
olduğunu, Arapçanın dillerin en güzeli olduğunu belirtir. Farsçanın da güzel ve lütfunun çok olduğunu,
onu öğrenmekten başka çare olmadığını belirten şair; irfan ehlinin pek çok manzume yazdığını ifade eder.
Arapça ve Farsça sözlükler yazıldığını, bunlar sayesinde lugatle aşinalık kazanıldığını, vezin ve bahirlerin
öğrenildiğini belirtir. Kendisinin de çok okuduğunu, dersler verdiğini, aruzu ve kafiyeyi öğrendiğini ifade
eden şair, doğum yeri olan Girid’den İstanbul’a geldiğini anlatır:
Makarr u mevlidim olan Girid’den
Gelüp İstanbul’a Bahr-ı Sefîd’den
23
Devlet ricalinden birinin himayesine girdiğini belirten şair, 25. beyitte bu kişinin Reîsülküttâb
Mustafa Efendi olduğuna işaret eder. Tavukçubaşı Ali Ağa’nın damadı olan Mustafa Efendi iki kez
reîsülküttâblık yapmış bir devlet adamıdır (Aksan, 1997: 31):
Ricâl-i devletin bir eşrefine
Recâ ile yanaşdırdım sefîne
24
Re’îs-i zevrak-ı fazl u kitâbet
Nakîb-i devlet ü şân u nebâhet
25
Giriş bölümünde ayrıca Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin evladını okuttuğunu belirtir. Bu eseri de
onun istifade etmesi için yazdığını ifade eder. Mustafa Efendi’nin Abdürrezzak Bâhir Efendi (iki kez
reîsülküttâblık görevine getirilmiştir) ve şeyhülislâmlık görevine kadar yükselen ‘Âşir Efendi adlarında iki
oğlu vardır. Eserin yazılması ile ilgili olan kişi ‘Âşir Efendi’dir (Aksan, 1997: 34):
Babasından dolayı Reîszâde olarak anılan ‘Âşir Efendi 1729’da doğmuş, iyi bir eğitim görmüştür. Müderrislikten sonra kadılık
görevlerinde bulunmuştur. Kazaskerliğe kadar yükselmiş, ardından 1798’de III. Selim zamanında şeyhülislâm olmuştur. 1804’te vefat
eden ‘Âşir Efendi iyi bir hattattır. bk. Mehmet İpşirli (1991). “Âşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 8.
5 ‘Âşir Efendi, babası Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin arzu ettiği ve bütün kitaplarını vakfettiği ancak 1749’da vefat etmesiyle
gerçekleştiremediği kütüphane kurma arzusunu yerine getirmiştir. ‘Âşir Efendi Kütüphanesindeki kitaplar bugün Süleymaniye
Kütüphanesindeki ‘Âşir Efendi ve Reîsülküttâb Mustafa Efendi Koleksiyonlarında bulunmaktadır. bk. İsmail E. Erünsal (1991). “Âşir
Efendi Kütüphanesi”, DİA, IV, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 8.
4
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Okıdup anın evlâd-ı kirâmın
Sa‘âdet bâgının serv-i hırâmın

26

Ana nazm itdim ahsar bir risâle
Ki feyz-i ma‘rifet ide isâle
28
35. beyitte de eseri H. 1153’te (M. 1740) tamamladığını ve adının Nazm-ı Giridî olduğunu belirtir:
Yüz elli üçde dizdim bu ferîdi
Kodum nâmını hem Nazm-ı Giridî
35
Yukarıda da ifade edildiği gibi Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin teşviki ve himayesiyle İstanbul’a
gelen Ahmed Resmî, onun oğlu ‘Âşir Efendi’ye dersler vermiş ve istifade etmesi için de bu sözlüğü
hazırlamıştır. Eser 1740’ta yazıldığına göre ‘Âşir Efendi o sırada 11 yaşında olmalıdır. Ahmed Resmî,
sözlüğün 7. kıt‘asının 10. beytinde ‘Âşir Efendi’nin adını anıp ona nasihat eder:
Eyü âdemle konuş eylik ögren ey ‘Âşir
Köti nedîm ü müsâhib iderler âdeme reng
7/10
3.2. Nazm-ı Giridî’nin Şekil ve Muhteva Hususiyetleri
Nazm-ı Giridî, mesnevi nazım şekli ile yazılmış 35 beyitlik giriş bölümü ile beyit sayıları 7 ila 19
arasında değişen 14 kıt‘adan meydana gelmektedir. Eserin toplam beyit sayısı 203’tür. Nazm-ı Giridî’nin bu
nüshasında pek çok manzum sözlükte yer alan bir hâtime bölümünün olmaması, eserin aslında daha hacimli
olabileceğini akla getirmektedir. Bu husus ancak eserin varsa başka nüshalarının bulunmasıyla açıklığa
kavuşacaktır.
Her kıt‘anın sonunda bir nasihat beyti ve ardından bir takti beyti yer almaktadır. Genellikle kenara
yazılan bu nasihat beyitlerinde “sahh” kaydı yer almaktadır.6 1. kıt‘ada nasihat beyti sayısı ikidir (1/17,
1/18). Böylece eserde kıt‘a sonlarında 15 nasihat beyti, 14 de takti beyti yer almaktadır. 35 beyitlik giriş
bölümü de bu sayıya dâhil edildiğinde 203 beyitlik eserin sözlük kısmı 139 beyittir. Sözlük dışında kalan
beyit sayısı ise 64’tür. Kıt‘aların başında aruz bahrini ve aruz kalıbını belirten başlıklar yer almaktadır.
Eserin beyit sayısı, asıl sözlük kısmı, nasihat ve takti beyitleri şu şekildedir:
Kıt‘a No.
Giriş
1. Kıt‘a
2. Kıt‘a
3. Kıt‘a
4. Kıt‘a
5. Kıt‘a
6. Kıt‘a
7. Kıt‘a
8. Kıt‘a
9. Kıt‘a
10. Kıt‘a
11. Kıt‘a
12. Kıt‘a
13. Kıt‘a
14. Kıt‘a
TOPLAM

Beyit Sayısı
35
19
10
14
19
14
8
11
8
10
10
9
11
7
18
203 beyit

Sözlük Kısmı
1-16
1-8
1-12
1-17
1-12
1-6
1-9
1-6
1-8
1-8
1-7
1-9
1-5
1-16
139 beyit

Nasihat Beyti
17 ve 18. beyitler
9. beyit
13. beyit
18. beyit
13. beyit
7. beyit
10. beyit
7. beyit
9. beyit
9. beyit
8. beyit
10. beyit
6. beyit
17. beyit
15 beyit

Takti Beyti
19. beyit
10. beyit
14. beyit
19. beyit
14. beyit
8. beyit
11. beyit
8. beyit
10. beyit
10. beyit
9. beyit
11. beyit
7. beyit
18. beyit
14 beyit

Eserin giriş bölümü mesnevi nazım şekliyle yazılmış ve aa, bb, cc... şeklinde kafiyelenmiştir. Kıt‘alar
ise aa, xa, xa... şeklinde kafiyelenmiştir.
203 beyitlik eserin 129 beytinde mürdef, 57 beytinde mücerred, 11 beytinde mukayyed, 6 beytinde
müesses kafiye kullanılmıştır. Mürdef kafiyelerin 105’i elifli, 14’ü yâlı, 10 tanesi de vâvlı mürdef kafiyedir.
Asıl sözlük bölümünde redifin kullanılmadığı eserin giriş bölümündeki 12 beyitte ek hâlinde redif, 2
beytinde de kelime hâlinde redif kullanılmıştır. Kafiye hatasının görülmediği eserde bir yerde kafiye için
şengül kelimesi şengil şeklinde harekelenmiştir (8/8).
Eserde 8 farklı aruz kalıbının kullanıldığı görülür. 2, 4, 5, 7, 8 ve 13. kıt‘alarda (69 beyit) müctes
bahrinin mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün, giriş bölümünde (35 beyit) hezec bahrinin mefâ‘îlün mefâ‘îlün
fe‘ûlün, 14. kıt‘ada (18 beyit) hezec bahrinin mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün, 3 ve 6. kıt‘alarda (22 beyit)
remel bahrinin fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün, 1. kıt‘ada (19 beyit) mütekârib bahrinin fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün
fe‘ûl, 12. kıt‘ada (11 beyit) recez bahrinin müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün, 9. kıt‘ada (10 beyit)
münserih bahrinin müfte‘ilün fâ‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün, 10. kıt‘ada (10 beyit) hafîf bahrinin fe‘ilâtün mefâ‘ilün
fe‘ilün ve 11. kıt‘ada (9 beyit) muzâri‘ bahrinin mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün kalıbı kullanılmıştır. Şairin
6

Eserde kenara yazılmış beyitler şunlardır: 35, 1/18, 2/9, 3/13, 4/18, 5/3a, 5/13, 6/7, 7/10, 8/7, 9/9, 10/9, 11/8, 12/10, 13/6, 14/17.
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müctes bahrini daha çok tercih edişi dikkat çekmektedir. Hem bu bahrin tercih edilen kalıbının son cüzünün
fa‘lün olabilmesi hem de açık-kapalı hecelerdeki hareketlilik üç dilin kelimelerinin daha rahat dizilmesini
sağlamıştır. Şairin aruz uygulamaları değerlendirildiğinde 9. kıt‘ada kullanılan müfte‘ilün fâ‘ilün müfte‘ilün
fâ‘ilün kalıbını kullanmada daha başarılı olduğu görülecektir.
Eserde kullanılan aruz kalıpları şu şekildedir:
Kıt‘a
No.
Giriş
1. Kıt‘a
2. Kıt‘a
3. Kıt‘a
4. Kıt‘a
5. Kıt‘a
6. Kıt‘a
7. Kıt‘a
8. Kıt‘a
9. Kıt‘a
10. Kıt‘a
11. Kıt‘a
12. Kıt‘a
13. Kıt‘a
14. Kıt‘a

Beyit
Sayısı
35
19
10
14
19
14
8
11
8
10
10
9
11
7
18

Aruz Bahri
Hezec
Mütekârib
Müctes
Remel
Müctes
Müctes
Remel
Müctes
Müctes
Müsterih
Hafîf
Muzâri‘
Recez
Müctes
Hezec

Aruz Kalıbı
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün
Fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilât
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Müfte‘ilün fâ‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün
Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün
Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

Eserde aruz vezni gereği iki yerde kaynaştırma yapılmıştır: dev’üştür 1/6, nüşşâb’ok 1/16. Bir aruz
kusuru olarak görülmeyen medde (imâle-i memdûd) sık sık başvurulmuştur.7 Sonu nûn harfi ile biten rân
1/4, ‘ikyân 3/8, mâdiyân 7/4 kelimelerinde de imâle-i memdûd yapıldığı görülür. Yer yer Türkçe
kelimelerde de med (imâle-i memdûd) yapılmıştır. Altun 3/7, altundur 3/8, taşdır 6/2, çig 11/4, yagmur
12/7, yaz 14/4 med yapılan Türkçe kelimelerdir.
Nazm-ı Giridî’de Arapça ve Farsça bazı kelimelerin vezne uydurularak kullanıldığı görülür: ‘Akl/‘akıl
1/11, hicr/hicir 1/14, nebl/nebel 1/16, sorb/sorub 2/3, hizb/hizib 4/12, necl/necel 5/1, zı’r/zı’ır 6/5, kerm/kerim 8/1,
sahn/sahın 14/10 kelimeleri bunlardandır. Yine cum‘a anlamına gelen âdîne kelimesi âdine olarak kısaltılmıştır
(12/9). Aslı pârsâ olan kelimenin vezin ve kafiye gereği pârsây şeklinde kullanıldığı görülür (1/12). Yine aslı
“ya‘nî” olan kelimenin son hecesinin vezne göre uzun ve kısa olarak kullanımı söz konusudur. Üç yerde (3,
6/3, 14/9) son hecesi kapalı hece olarak düşünülen ya‘nî kelimesinin altı yerde (2/2, 3/4, 5/2, 7/7, 9/6,
10/7) son hecesi açık hece olarak değerlendirildiği görülmüştür. Bu yüzden metne de vezne göre uzun ve
kısa olarak alınmıştır. Eserde yer yer zihafa başvurulmuştur. Zihaf yapılan kelimeler şunlardır: hulkîdir 27,
Türkîdir 30, nüşşâb’ok 1/16, rûşenî 2/1, serâvîl 4/1, mûze 4/3, sânî 5/8, dîger 5/8, ‘andelîb 7/5, kurkî 7/5,
kâşûr 8/3, şebdîz 8/3, yâhûd 10/1, bîmârî 12/6, dirgâm 13/3.
Eserde bir aruz uygulaması olan ulamaya da sıkça başvurulmuştur.8 Yine aruzda açık bir hecenin
kapalı okunması ve bir miktar uzatılması anlamına gelen imâleye de Türkçe kelimelerde daha çok olmak
üzere sık sık başvurulduğu görülür. Bazı mısralarda vezin aksamıştır (1/15a, 1/16a, 2/10b, 4/19b).
Sözlükte bugünkü Türkçe için arkaik sayılabilecek kelimelere yer verilmiştir: Geyür- (giydir-) 6, egin
(sırt, arka) 6, tamu (cehennem) 1/3, od (ateş) 1/3, sünü (süngü) 1/16, biti (mektup) 4/5, segi (şarap) 4/10, süci
(şarap) 4/10, yarar (kahraman, cesur) 4/11, yalın (alev) 5/10, uyan (dizgin) 5/11, iviş (acele etme) 7/1, genez
(kolay) 8/6, uçmak (cennet) 12/7, çegzen- (dön-, devret-) 14/8, kıg (koyun, keçi dışkısı) 14/16 bunlardandır.
Kurdcıgaz kelimesinde de küçültme ekinin daha çok eski Anadolu Türkçesinde görülen şekli kullanılmıştır
(6/6).
Nazm-ı Giridî’de bazı manzum sözlüklerde görüldüğü gibi verilen karşılığın Arapça veya Farsça
olduğunu gösteren ifadelere rastlanmaz. Genel olarak kelimelerin dil belirtilmeden üç dildeki karşılıkları
Med yapılan kelimeler: bârgâh 2, lîk 17, tahsîl 33, tekmîl 33, Allâh 1/1, rûy 1/4, halk 1/5, dest 1/6, mizmâr 1/8, âb 1/9, yenbû‘ 1/9, karh
1/10, hâk 1/11, gerd 1/11, hûş 1/11, râstî 1/12, sezâ-vâr 1/13, nehr 1/15, rûd 1/15, nîk 1/19, hadîd 2/2, sîm 2/2, ‘adb 2/4, tîg 2/4, pîş-keş
2/7, nâm-hâ-yı 2/8, menâlden 2/9, bâb 3/1, reml 3/2, gurg 3/3, utrûş 3/4, şîr 3/5, fahl 3/8, kıtf 3/9, tab‘ 3/12, hoy 3/12, mahzûf 3/14, âstîn
4/1, sûrdur 4/4, hûh 4/7, sîb 4/7, bîh 4/14, habîb 4/15, dost 4/15, râm 4/16, ibn 5/1, hîş 5/2, dûr 5/6, dest 5/7, nitâk 5/11, kayn 5/12, sürh
6/5, ferrûcdur 6/5, dûd 6/6, hilâl 7/2, regâm 8/1, tıyn 8/1, mürtâh 8/2, bâmdâd 9/4, çâşt-gâh 9/4, bâş 10/8, biştâb 10/8, tel‘âl 10/8,
yârdır 10/9, hafîf 10/10, horden 11/1, firâz 11/2, mahîz 11/3, kürâ‘ 11/4, penîr 11/4, ‘anâk 11/5, nuhâz 11/6, râz 11/7, ragîf 11/7, kelâm
11/8, mekfûfdur 11/9, nîk 12/1, mîgdir 12/2, mahsûldür 12/4, fûm 13/1, midrâr 14/3, perhîz 14/8, nefy 14/12, gûy 14/15.
8 Ulama örnekleri şunlardır: itmek_içün 5, bilmekden_özge 12, çün_ögrendim 22, anın_evlâd-ı 26, çün_anda 27, itdim_ahsar 28, yer_arz u 1/2,
âteş_od 1/3, dâmen_etekdir 4/1, serâvîl_izâr 4/1, bin_oldı 4/9, mül_ile 4/10, kâlemdir_er 4/17, eb_ana 5/1, pes_öte 5/8, âher_oldı 5/8,
kuşagın_adı 5/11, tevâzu‘_ile 5/13, elsiz_akta‘ 7/3, kaplan_ile 7/4, kebûter_oldı 7/5, rez_asma 8/1, den_ez 10/1, çok_oldı 10/6, mehlen_âheste
10/8, muzâri‘_ahreb 11/9, sâlim_eczâsı 12/11, çeç_oldı 13/1, cev_oldı 13/1, zaygam_arslan 13/2, heysam_arslan 13/3, kecîdir_egilmek 13/5,
câhil_olan 13/6.
7
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verilmiştir (Semâ âsumân gök yer arz u zemîn 1/2, Sakar dûzah u tamu nâr âteş od 1/3 gibi). Bazen bir kelimenin
Arapça ve Farsçası verilirken Türkçesinin verilmediği görülür (Çü cennet behişt oldı 1/3, Fakîre di su‘lûk ü
miskîn gedây 1/7, Küvve revzen pencere kenz ü hazîne dahme genc 3/5 gibi). Eserde Türkçe karşılık genellikle bir
iken Farsça, özellikle Arapça karşılıkların daha çok verildiği görülür. Arapça kelimelerde bir anlam
etrafındaki pek çok kelimeyi vermesiyle eserde detaylı bir Arapça kelime kadrosu oluşmuştur. Türkçe arslan
ve Farsça şîr kelimelerine karşılık Arapça gazanfer, esed, leys, hâris, dilhâs, hizebr, kasvere, haydar, zaygam, üsâme,
dirgâm, hirmâs ve heysam şeklinde on üç kelime verilmiştir (13/2-3). Çöl anlamına gelen Türkçe yazı, Farsça
beyâbân kelimesinin verildiği beyitte Arapça tenûfe, mehmeh, feyfâ, felât, sebseb, beydâ ve fedfed şeklinde yedi
kelime verilmiştir (14/14). Su kelimesine karşılık Farsça âb kullanırken Arapça karâh, ‘azb, mâ’, gadak şeklinde
dört karşılık verilmiştir (1/9). Benzer bir şekilde kılıç kelimesine Farsça tîg karşılığı verilirken aynı mısrada
Arapça cürâz, seyf, hüsâm, ve ‘adb şeklinde dört karşılık verilmiştir (2/4). Yine Türkçe deniz kelimesine
karşılık Farsça deryâ kelimesi verilirken Arapça lücce, dâmâ, yemm ve bahr kelimeleri verilmiştir (3/10). Bu
husus eserdeki üç dile ait kelime sayılarına da yansımıştır.
Eserin sözlük kısmında tekrarlarla birlikte 365 Türkçe, 447 Farsça ve 752 Arapça ifade birbirine
karşılık olacak şekilde kullanılmıştır. Bu sayıların içinde tamlama/terkib şeklindeki birleşik yapılar yalnız
bir anlamı karşıladıkları için tek sayılmıştır. Birden fazla kullanılan kelimeler bu sayıya kullanım sayısı
kadar dâhil edilmiştir. Eserde tekrar edilen kelimeler söz konusudur. Türkçe kelimeler arasında dört yerde
anılan yağmur (1/15, 3/12, 12/7), üç yerde tekrar edilen altun (2/2, 3/7, 3/8) bunların tamamında aynı
anlamda kullanılmışken üç yerde kullanılan gök kelimesi (1/2, 4/14, 6/1) yeşil, mavi ve gökyüzü anlamlarıyla
kullanılmıştır. Tekrar edilen diğer kelimeler ikişer kez kullanılmıştır. Sesteş olan yüz kelimesi bir yerde çehre
(1/4), bir yerde de sayı anlamıyla (4/9) kullanılmıştır. Diğer Türkçe kelime tekrarlarında sesteşlik ya da iki
anlamlılık yoktur.9 Farsça kelimelerde de tekrarlar söz konusudur. En çok tekrar edilen kelime dört kez
tekrar edilen yağmur anlamındaki bârân kelimesidir (1/15, 3/12, 12/7, 14/3). Şîr kelimesi iki yerde süt (3/5,
11/3), bir yerde ise sesteşi olan arslan anlamında tekrar edilmiştir (13/2). Diğer tekrarlarda sayının genellikle
iki olduğu görülür. Bu ikili tekrarların bazılarında “bulut” anlamındaki ebr (12/2, 14/3), “toz” anlamındaki
gerd (1/11, 2/6), “gece” anlamındaki şeb (3/6, 9/4), “altın” anlamındaki zer (2/2, 3/7) gibi aynı kelimenin
aynı anlamda iki kez kullanılması söz konusudur.10 Çok anlamlı bazı kelimelerin iki farklı anlamının
verilmesi şeklinde de tekrarlara rastlanır. “Meyve” (3/9) ve “üzerinde” (10/2) anlamında ber, “ağır” (2/1) ve
“pahalı” anlamındaki girân (2/3) veya “bülbül” (7/5) ve “bin” (4/9) anlamına gelen hezâr kelimelerinin
tekrarında farklı anlamda kullanım söz konusudur.11 Yine ses yapısı aynı olan sesteş tekrarlara da rastlanır.
“Çan” (1/6) ve “gir” (1/13) anlamındaki derây, “yara, çıban” (1/10) ve “sakal” (7/3) anlamındaki rîş,
“ırmak” (1/15) ve “kopuz şeklinde bir çalgı” (1/8) anlamındaki rûd kelimesi bu şekildeki örneklerdendir.12
Arapça kelimeler arasında en çok tekrarlanan kelime üç kez kullanılan ‘akl (1/11, 1/14, 9/5) ile “yağmur”
anlamındaki matar kelimesidir (1/15, 12/7, 14/3).13 Müellif bir yerde Arapça ırmak anlamındaki şir‘a ve
“müzik aletindeki tel” anlamındaki şer‘a kelimesini Farsçada her iki anlama gelen rûd kelimesi ile
karşılamıştır (1/8).
Eserde yer yer Türkçe tamlamalara, birleşik yapılara; Farsça izafet terkiplerine, Arapça tamlamalara
da yer verilmiştir. Türkçe birleşik yapılar arasında yol gösteren 1/1, okun nişânı 2/5, agaç dalı 3/9, agacın
yapragı 4/14, sunun kabarcıgı 4/15, er gören ‘avrat 4/17, ton bagı 4/17, güneş togan yir 5/3, karı peçesi 5/9, çay
suyı 6/2, çakıl taş cüzleri 6/3, tagılmış nesneler 6/6, yeni ay 7/2, asma çubugı 8/1, gereklü işler 8/5, dünki gün 9/3,
kaçacak yer 9/7, sıgınacak yer 9/7, agır ol 10/8, gizlü söz 11/7, başı çegzenmiş 14/8, kötü huylu 14/9, sevinmiş
kimse 14/10, taşlu yer 14/14, gözyaşı 14/16, parmak bogumları 14/16 sayılabilir. Farsça ifadelerde de birleşik
yapılara rastlanır. Reh-nümây 1/1, cây-ı güzer 3/11, âb-ı rûd 6/2, seng-i rîze 6/3, meh-i nev 7/2, âheste bâş 10/8,
yek-şenbe 12/9, bed-hû 14/9, bend-i engüştân 14/16 bunlardandır. Arapça kelimelerin bazıları Arapça tamlama
şeklinde iken bazıları Farsça izafet terkibi yapısında kullanılmıştır. Mâ’-i vâdî 6/2, mâ’-i bathâ 6/2, dâru’sselâm 12/7, yevmü’l-ahad 12/9 bunlardandır. Bir yerde Farsça ile Arapça kelimenin izafet terkibi şeklinde
kullanıldığı görülür (bend-i izâr 4/17).
Nazm-ı Giridî’deki kıt‘aların kendi içinde -bazı sözlüklerde olduğu gibi- konu bütünlüğü yoktur.
Yine de yer yer bazı beyitlerde bir konu etrafında kelimelere yer verildiği görülür. Bir beyitte Araplardaki
İki kez kullanılan Türkçe kelimeler şunlardır: açık, arslan, aşağı, at, bugday, bulut, çok, dam/tam, deve, ev, gice, gönül, kapu, süd, toprak, toz,
ulu, yavaş, yemiş, yeni, yıl, yüce.
10
Diğer örnekler: âb, bend, besâ (bir örnekte besî şeklinde), biyâ, cây, dest, firâz, nev, râm, reften, sâl, şütür (bir örnekte üştür şeklinde), tâze,
zeyrek.
11 Diğer örnekler: kenâr (sahil, ufuk), nây (ney, gırtlak).
12 Diğer örnekler: ger (eğer, uyuz), sîr (sarımsak, tok).
13 İki kez kullanılan Arapça kelimeler şunlardır: ayn (göz, altın), fecr, hicr (akıl, kısrak), izâr, leben, leyl, mâ’, medîne (şehir, özel isim), metâ
(arka, nerede), sabâh, senâ (aydınlık, yükseklik), yesîr (az, kolay), yevm.
9
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put adları verilmiştir (2/8). Bazı beyitlerde sayılar üzerinde durulmuştur (4/8-9). Üç beyitte atlar isimleri ve
yarıştaki sıralarına göre aldıkları bazı isimlere (8/2-4). Onuncu kıt‘ada ek, edat ve zamir türünden yapılara
yer verilmiştir.
Müellif ek almış yabancı asıllı kelimeleri Türkçe olarak kabul etmiş ve Arapça-Farsça kelimelere
karşılık olarak vermiştir (bahâlı 2/3, haberci 5/2, edeblü 7/9, hastelik 12/6, gussalu 14/2 gibi)
Sözlükte bir kelimenin karşılığı daha çok “-dır” ekiyle ifade edilmiştir. Vezne göre ekin eklendiği
kelime değişebilmiştir (Ahad yekî biricikdir 4/8, bakar sevrdir öküz 5/5 gibi). Bir yerde ek “durur” şeklinde
kullanılmıştır (sûziş durur yankın 14/9). Müellif bir kelimenin diğer kelimeye karşılık geldiğini kimi zaman
“oldu” ifadesiyle belirtir (Çü cennet behişt oldı 1/3 gibi).14 Bazen vezne göre “olur/olupdur” ifadesi
kullanılmıştır (hasîr ü sicn olur zindân 14/5, kayh olupdur rîm irin 12/6 gibi).15 Bir yerde “bil” ifadesi
kullanılmıştır (Bil ‘ineb engûr üzüm 6/1). Bazen karşılık olan kelimeler için “de” (söyle anlamında) ifadesi
kullanılır (kuşluga di çâşt-gâh 9/4 gibi).16 Benzer bir şekilde “denildi” ifadesinin (dinildi ton bagına tikke 4/17
gibi)17 “derler” ifadesinin de kullanıldığı görülür (tama dirler sath u bâm 12/2 gibi).18 Müellif bazen
“adı/adıdır” şeklinde de kelimenin karşılığı olan diğer kelimeyi vermiştir (himârın adı har 3/10 gibi).19 Kimi
zaman bir kelimenin diğer dildeki karşılığı verilirken “nedir” anlamında “ne” kelimesinin kullanıldığı
görülür. “Ne” ifadesinin yeri vezne göre değişebilmektedir (sarık ne sib destâr 4/1, ne lihye rîş ü sakal 7/3
gibi).20 Aruz kalıbına göre pek çok kelimenin arasına “ve” anlamındaki atıf vâvının veya “ile” edatının
konduğu görülür (İlâh ile Allâh Tanrı Hudây 1/1, mahall ü megân u mekân oldı cây 1/2 gibi). Yine vezne göre
atıf vâvının veya “ile”nin kullanılmadığı yerler de vardır (Sahîfe nâme bitidir yerâ‘a hâme kalem 4/5 gibi).
Kelimeler sıralanırken vezin gereği “çü, dahı, hem, ya‘nî” kelimelerinin vezindeki boşluğu
doldurmak üzere kullanıldığı görülür.
3.3. Eserin Nüshası ve Yöntem
Sözlüğün tespit edilebilen nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi Âşir Efendi Bölümü 381 numarada
kayıtlıdır. Nesih hatla istinsah edilen nüshanın kıt‘a başları ve harekeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 15
varak tutarındaki nüsha, tek sütuna 15 satır olarak yazılmıştır. Eserde istinsah kaydı yoktur. Bazı kelimelerin
üzerinde düzeltmeler vardır. Kenara beyitler eklenmiş; bunlara da “sahh” kaydı konmuştur. Böylece
kenarda 15 beyit ve bir mısra yer almaktadır. Eserin ‘Âşir Efendi için yazıldığı düşünüldüğünde bu
nüshanın aynı zamanda iyi bir hattat olan ‘Âşir Efendi tarafından yazılmış olma ihtimali söz konusudur.
Yine eser üzerindeki düzeltme ve “sahh” kayıtlarından bizzat müellifin kontrolünden geçmiş ya da onun
tarafından yazılmış bir nüsha olabileceğini de düşündürmektedir.
Bu makalede hazırlanan metnin sözlük bölümünde okuyucuya kolaylık sağlaması için Arapça
kelimeler koyu, Türkçe kelimeler eğik, Farsça kelimeler koyu/eğik yazılmıştır. Az da olsa kelimelerin
sözlüklerdeki şekilleri ile eserdeki farklılıklar dipnotlarla belirtilmiştir. Nüshanın varak numaraları metnin
solunda köşeli parantezle gösterilmiştir. Kıt‘alar numaralandırılmış, her kıt‘anın beyitlerine kendi içinde ayrı
numara verilmiştir. Dipnotlarda önce kıt‘a numarası, ardından eğik çizgi ve beyit numarası verilmiştir. Buna
göre mesela 7. kıt‘anın üçüncü beyti 7/3, 11. kıt‘anın sekizinci beyti 11/8 şeklinde gösterilmiştir. 35 beyitlik
giriş bölümü için doğrudan beyit numarası verilmiştir (6, 18, 23 gibi).
Nüshada az da olsa bazı kelimelerde harflerin noktalarının ya konmadığı ya da yanlış konduğu
görülmektedir. Bu durum dipnotla gösterilmemiştir. Nokta yanlışlığı yapılan kelimeler şunlardır: cürâz 2/4,
‘ayka 3/11, cûje 6/5, asla‘ 7/3, gıtrîf 12/1, escüm 14/3.
Nüshada bildirme eki genellikle düz ünlülü olarak harekelenirken (uykudır 11/7) kimi örneklerde
yuvarlak ünlülü kullanılmıştır (mukarrerdür 20, azdur 4/3, yılandur 4/13, suyıdur 6/2, süridür 11/5). Birlik
olması için eserin yazıldığı yüzyıl da dikkate alınarak metne alırken uyuma göre yuvarlak ve düz şekilde
alınmıştır (uykudur, mukarrerdir, azdır, yılandır, suyudur gibi).
İkinci tekil iyelik eki ile tamlayan ekinde genellikle düz ünlü tercih edilmişken az da olsa bazı
örneklerde yuvarlak ünlü gösterilmiştir (anun 3, bâgınun 26, agacun 4/14). Bu eklerde de birlik olması için
metne uyuma göre alınmıştır (anın, bâgının, agacın gibi). Yer ve yir olarak iki şekilde yazılıp harekelenen
kelime 18. yüzyılda kelimenin iki şeklinin de kullanıldığı düşünülerek eserde geçtiği şekliyle alınmıştır.

Diğer örnekler için bk. 1/2, 1/6, 2/6, 3/6, 4/1, 4/9, 4/15, 5/2, 5/8, 5/12, 6/4, 7/5, 9/1, 12/5, 12/9, 13/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/7,
14/15.
15 Diğer örnekler için bk. 5/4, 8/2, 12/6.
16 Diğer örnekler için bk. 1/7, 1/15, 4/8, 4/11, 7/4, 8/1, 8/6, 9/7, 10/4, 11/3, 11/4, 12/5, 12/7, 12/8, 13/1, 14/4.
17 Diğer örnekler için bk. 2/5, 2/7.
18 Diğer örnekler için bk. 4/9, 5/7, 7/2, 12/3.
19 Diğer örnekler için bk. 2/8, 5/11, 7/7; 9/6, 11/5.
20 Diğer örnekler için bk. 4/7, 7/1, 7/3, 7/4, 7/6, 8/1, 8/4, 9/1, 10/5, 12/3, 13/1, 13/3, 14/6.
14

- 127 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 51 Ağustos 2017

The Journal of International Social Research
Volume: 10 Issue: 51 August 2017

4. Metin
1b

Bismillāhirraģmānirraģím
Mefā¤ílün mefā¤ílün fe¤ūlün
1.

Be-nām-ı ¤Ālim ü ¤Allām u Settār
Raģím ü ¤Āšıf u Raģmān u Ġaffār

2.

Sipās u ģamd ü şükr-i bí-nihāye
Cenāb-ı bārgāh-ı kibriyāya

3.

O sulšān-ı ¤ažímü’ş-şāna ya¤ní
Ki anıñ vaż¤ıdır elfāž u ma¤ní

4.

Yaratdı muĥtelif nušķ u luġātı
Aña ilģāķ idüp kilk ü devātı

5.

Virüp insāna nušķ u fehm ü idrāk
İzāle itmek içün küfr ü işrāk

6.

Muģammed Muŝšafā’yı ķıldı irsāl
Geyürdi egnine teşríf-i iclāl

7.

Hidāyet rāhınıñ bedr-i müníri
Gürūh-ı enbiyānıñ şāh u míri

8.

Ŝalāt ile selām ol nūr-ı nūra
Daĥı aŝģābı erbāb-ı sürūra

9.

Nücūm-ı āsumān-ı dín ü millet
Şeref-baĥş-ı ŝudūr-ı ģill ü ģürmet

2a

Beyān-ı bā¤iś-i nažm-ı ferāyid
10.

Ŝalāt ü ģamdi tetmím itdi ĥāme
Teveccüh itdi tebyín-i merāma

11.

Luġat çünkim ¤ulūmuñ evvelidir
¤Arabca her lisānıñ ecmelidir

12.

Güzeldir Fārisí hem lušfı çoķdur
Anı bilmekden özge çāre yoķdur

13.

Niçe manžūme yazmış ehl-i ¤irfān
Ki zaģmet çekmeye ģıfžında ŝıbyān

14.

Kimisi Fārisí bābını açmış
Kimi baģr-ı ¤Arab dürrini ŝaçmış

15.

Celídir herkese lušf-ı ¤amími
Müşāheddir hele nef¤-i ¤ažími

16.

Luġatle āşinālıķ kesb iderler
Daĥı vezn ü buģūrı celb iderler

17.

Šabí¤at lík sālimdir ezelde
Ne görse meyl ider cidd ü hezelde

2b
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18.

Gerekdir ibtidā bir šab¤ı ŝāfí
Ki ta¤lími ola ŝıbyāna vāfí

19.

Ma¤āźallāh eger bir cāhil-i dūn
Ki fehm itmez ola vezn ile mevzūn

20.

Mu¤allim olsa bir šab¤ı nažífe
Muķarrerdir ĥasāret ol naģífe

21.

Bu ¤abd-i ¤āciz ü nāçíz ü nā-kām
Bi-¤avn-i Ĥālıķ-ı ezmān u eyyām

22.

Oķıdım hem oķıtdım çoķ luġātı
Çün ögrendim ¤arūż u fāŝılātı

23.

Maķarr u mevlidim olan Girid’den
Gelüp İstanbul’a Baģr-ı Sefíd’den

24.

Ricāl-i devletiñ bir eşrefine
Recā ile yanaşdırdım sefíne

25.

Re¢ís-i zevraķ-ı fażl u kitābet
Naķíb-i devlet ü şān u nebāhet

26.

Oķıdup anıñ evlād-ı kirāmın
Sa¤ādet bāġınıñ serv-i ĥırāmın

27.

Çün anda ĥulķídir lušf-ı selíķa
Necābet ile ešvār-ı eníķa

28.

Aña nažm itdim aģŝar bir risāle
Ki feyż-i ma¤rifet ide isāle

29.

Müźekkir ola ol źāt-ı şerífi
O maĥdūm-ı kerem ¤izzet elifi

30.

¤Arabca Fārisí hem Türkídir bu
Ŝanasın bir ŝadef üç dürlü lü¢lū

31.

Budur vech-i temeyyüz lušf-ı zā¢id
Šoķanmaya buña bir šab¤ı bārid

32.

Recām oldur ki ol ¤ālí-niŝāba
Bu fihris ola ebvāb-ı kitāba

33.

Merām u mašlabın taģŝíl itsün
Fünūn u nüsĥayı tekmíl itsün

34.

Ola ¤ömri šavíl ü ¤izzi sermed
İki ¤ālemde źevķ u ¤ayşı erġad

35.

Yüz elli üçde dizdim bu ferídi
Ķodum nāmını hem Nažm-ı Giridí

3a
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3b

1
El-baģrü’l-müteķārib ve huve fe¤ūlün fe¤ūlün
4a

Fe¤ūlün fe¤ūlün fe¤ūlün fe¤ūl
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1.

İlāh ile Allāh Tañrı Ĥudāy
Daĥı hādí yol gösteren reh-nümāy

2.

Semā āsumān gök yer arż u zemín
Maģall ü meġān u mekān oldı cāy

3.

Saķar dūzaĥ u šamu nār āteş od
Çü cennet behişt oldı dār ev sarāy

4.

Yañaķ ĥadd ü ruĥ vech ile rūy yüz
Feĥiź rān uyluķ ayaķ ricl ü pāy

5.

Şefe leb dudaķ dil zebān u lisān
Boġaz ĥancere ģalķ ģulķūm u nāy

6.

Aġız fem dehān oldı yed dest el
Ba¤ír ü dev’üştür ceres çañ derāy

7.

Racül merd ü er mer¢a zen ¤avrata
Faķíre di ŝu¤lūk ü miskín gedāy

8.

Kirān ¤ūd u barbuš ķopuz şer¤a rūd
Kiriş daĥı düdükle mizmār nāy

9.

Ķarāģ ¤aźb ü mā¢ ü ġadaķ āb ŝu
Çü yenbū¤ çeşme çamurdur ģamāy

10.

Ta¤ab renc ü zaģmet çıban ķarģ ríş
Isıtma vü ģummā teb ü veyl ü vāy

11.

¤Afer ĥāk šopraķ hebāb gerd toz
¤Aķıl hūş uŝ fikr ü endíşe rāy

12.

Hüdā rāstí šoġrılıķ kiźb ü zūr
Dürūġ u yalandır veri¤ pārsāy

13.

Ģaķíķ u cedír ü ķamín u ģaríy
Sezā-vār lāyıķ gir udĥül derāy

14.

Ģicir lübb ü nühye ĥired ¤aķla di
Sene sāl ü yıl şehr ü meh bedr ü ay

15.

Mašar vadķ u şü¢būb bārān yaġmur
Neher nehr vādíye di rūd çay

16.

Nebel sehm ü tír ü ĥadeng nüşşāb’ oķ

4b

5a
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1/8 şer¤a: şir¤a M. “Şer¤a” Arapçada “müzik aletindeki tel” için kullanılır ki bu anlam “rūd” kelimesinin “saz teli” anlamına uygun
düşer. Öte yandan “şir¤a” ise ırmak, çay anlamıyla yine rūd kelimesinin “ırmak, çay” anlamına uygun düşmektedir. Beyitte müzik
aletleri ve aksamı söz konusu edildiği için “şer¤a” şeklini uygun gördük.







1/9 ģamāy: ģamālāy M. Kelimenin aslı “ģamā¢”dır.
1/11 ¤Aķıl: kelimenin aslı “¤aķl”dır.
1/12 pārsāy: kelimenin aslı “pārsā”dır.
1/14 Ģicir: kelimenin aslı “ģicr”dir.
1/15a mısrada vezin aksamaktadır. Nebel: kelimenin aslı “nebl”dir.
1/15a mısrada vezin aksamaktadır.
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Süñü rümģ u níze kemān ķavs ü yay
17.

Oķı yaz ma¤ārif güzeldir begim
Ĥudā šutdıġıñ emri ide ķolay

18.

Yaman idene kim ki iģsān ider
Olur dār-ı dünyāda maķbūl ü bay

19.

Fe¤ūlün fe¤ūlün fe¤ūlün fe¤ūl
Bu baģr-ı muķāribdir ey ník-rāy

2
El-baģrü’l-mücteśü’l-maĥbūn ve hüve mefā¤ilün fe¤ilāt

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Senā vü rūşení aydın ufuķ kenār u kerān
Fetā cüvān u yigitdir aġır śaķíl ü girān

2.

Źeheb zer altun u āhen ģadíd ya¤ni demür
Lüceyn ü fiēēa gümiş sím nuķre ma¤den kān

3.

Nuģās u mis baķır u ānük ü sorub ķurşun
Bahālı ġālí girān u raĥíŝ ucuz erzān

4.

Cürāz u seyf ü ģüsām ile ¤aēb tíġ ķılıç
Micenn ü cünne siper türs ü derķadır ķalķan

5.

Hedef ġarażla nişāne oķuñ nişānıdır
Dinildi demrene hem naŝl u mi¤bele peykān

6.

¤Acāc u naķ¤ u ķatām u raġām u gerd ü ġubār
Toz oldı ķuvvet ü šāķatle mirre tāb u tüvān

7.

¤Urāża tuģfe hediyye ola çü rāh-āverd
Dinildi píş-keş ü armaġan aña ey cān

8.

Yeġūś u Nasr u Ye¤ūķ u ¤Uzā Süvā¤ u Menāt
Ŝanem büt adı veśen cümle nām-hā-yı bütān

9.

Hüner ĥazíne vü māl ü menālden yegdir
Ma¤ārif ü edebe ķıymet olmaz iki cihān

10.

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilāt
Buña mücteś maĥbūn dinildi rūģ-ı revān

5b

3
El-baģrü’r-remelü’l-maģźūf ve huve fā¤ilātün fā¤ilātün

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün
1.





Rükbe zānū dizdir ammā re¢s ü hāme baş u ser
Rızķ u rūzí ķūt u ķısmet hem ķapudur bāb der

2/3 sorub: kelimenin aslı “sorb”dur.
2/6 ¤Acāc: ¤Ucāc M.
2/10b mısrada vezin aksamaktadır.
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6a
2.

¤Arş u saķf u dam u beyt ü ĥāne ev ķum reml ríg
Ģüsn ü ĥūbídir güzellik rašb u meblūl yaş u ter

3.

Źi¢b ü sirģān gurg ķurd u fāre vü mūş u ŝıçan
Ģūt u nūn māhí semek balıķ ķanat u ríş ü per

4.

¤Ayn u çeşm ü díde göz ģācibdir ebrū ya¤ni ķaş
Üźn ü sem¤ ile ķulaķ gūş hem ŝaġır ušrūş ker

5.

Küvve revzen pencere kenz ü ĥazíne daĥme genc
Südde dergehdir ķapu cānā leben süd şír der

6.

Leyl ü şeb gice vü gündüz yevm ü rūz oldı nehār
Ēıģk ü ĥande hem tebessüm gülmek uyuz nuķbe ger

7.

Şāriķ u şems ü źükā vü yūģ u beyżā āfitāb
Mihr ü ĥūrşíd ü güneşdir ¤ayn u nażr altun zer

8.

Sām u tibr ü ¤asced ü ¤iķyān hem altundur
Mehr ü kābíndir nikāģ u zevce erkek faģl ner

9.

Ģınša gendüm bürr ü buġday düĥn ü erzendir šaru
Ferĥ u şāĥ u ġuŝn aġaç dalı yemişdir ķıšf ber

10.

Lücce vü dāmā vü yemm ü baģr u deryādır deñiz
Žaby u āhūdur geyik merkeb ģimārıñ adı ĥar

11.

Şašš u şāši ¤udve celhe ¤ayķa vü sāģil kenār
Cisr ü mi¤berdir geçit hem köpri pül cāy-ı güźer

12.

Şinşine hiccín ü deydendir nihād u šab¤ ĥūy
Ġayś ü bārān díme yaġmur hem ¤araķdur ĥoy der

13.

Ŝabr iden mašlūbını eyler der-āġūş ¤āķıbet
Gūyiyā tev¢emdir ey cān-ı peder ŝabr u žafer

14.

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilāt
Buña ġavvāŝ-ı hüner baģr-ı remel maģźūf der

6b

4
Mine’l-baģri’l-mücteśi’l-maĥbūn ve huve mefā¤ilün fe¤ilāt

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün

7a



1.

Kum āstín ü yeñ oldı ŝarıķ ne sib destār
Çü źeyl ü dāmen etekdir šuman serāvíl izār

2.

Besí vü vāfir ü çoķ nāķıŝ u kem eksikdir
Ķalíl ü nezr azacıķdır ģisāb u ŝayma şümār

3.

Ķıšāb u ceyb ü yaķa vü edik mūze ĥufdur
Yesír ü endek ü azdır zimām mehār u yular

4.

Medíne mıŝr u beled ģıŝn u şehr ü ķal¤a ģiŝār

4/3 mehār: mihār M. Sözlüklerde “deve burunluğu” anlamında “mihār” şekli de vardır.
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Rabaē cidār ile bārū vü sūrdur dívār
5.

Ŝaģífe nāme bitidir yerā¤a ĥāme ķalem
Ĥıyāš u sūzen ü igne deligi sem sūfār

6.

Lebíb ü ¤āķıl u zeyrek ġabí vü aģmaķ gūl
Şaķíķ u dāder ü ķardaş refíķ muŝāģib yār

7.

Ģadíķa bāġçe vü bustān u ĥūĥ şeftālū
Tufāģ u síb ne elma rümān u nār u enār

8.

Aģad yekí biricikdir iki vü iśnān dü
Śelāśe se üçe di dörde erba¤ ile çihār

9.

Yigirmi bist ile ¤işrín mi¢e vü ŝad yüzdür
Şeş altı sitteye dirler biñ oldı elf ü hezār

10.

¤Uķār u ķahve vü rāģ u müdām u ķarķaf mey
Mül ile bāde segi hem süci şarāb ey yār

11.

Kümi şücā¤ u mübāriz yarar dilāverdir
Süvār u fāris ü atlu di ŝayda av u şikār

12.

Ķabíle ümmet ü ¤uŝbe vü rehš ü fırķa ģizib
Fi¢e vü şirźime ma¤şer gürūh alāy u tebār

13.

Ķarınca mūr ile nemle siñek źübāb u meges
Yılandır eym ü ģaneş ¤ižrib ef¤í eşca¤ mār

14.

Dıraĥt ü devģa aġaç bíĥ kök ġaśām u aŝıl
Varaķla berg aġacıñ yapraġı gök isfídār

15.

Ģabāb u kūpele ŝunuñ ķabarcıġı oldı
Ģabíb dost saķím ile ĥastedir bímār

16.

Ġasíl ü şüste yunılmış nažíf ü šāhir pāk
Źelūl u rām yavaş uyanıķ yaķuž bídār

17.

¤Avān u śeyyibe kālemdir er gören ¤avrat
Dinildi šon baġına tikke ile bend-i izār

18.

Tevekkül eyle Ĥudā’ya ķażāya rāżí ol
Her işde pek eyü sermāyedir śebāt ü ķarār

19.

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilāt
Buña mücteś maĥbūn di ey ĥuceste tebār

7b

8a

5
Mine’l-baģri’l-mücteś eyżān ve huve mefā¤ilün fe¤ilāt







4/12 ģizib: kelimenin aslı “ģizb”dir.
4/13 ¤ižrib: ¤ażrem M.
4/14 gök: Farsça “kavak” anlamına gelen “isfídār” kelimesine karşılık kullanılan bu kelimenin böyle bir anlamı tespit edilememiştir.
4/15 kūpele: kūbile M.
4/19b mısrada vezin aksamaktadır.
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Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Veled velíd ü neceldir oġul hem ibn puser
Peder baba eb ana ümmü vālide māder

2.

Ķaríb ü rükn ü ģamím oldı ĥíş ya¤ni ĥıŝım
Nebí resūl ü ĥaberci vü elçi peyġamber

3.

Güneş šoġan yire ĥāver ü mašla¤ u maşrıķ
Şihāb u kevkeb ü yıldız sitāre vü aĥter

4.

Ĥaten ü ŝıhr u ĥusur güyegü olur dāmād
Celí bedíd ü açıķ bint ü ibne ķız duĥter

5.

Ģamel bere ķuzı gāv u baķar u śevrdir öküz
Aşaġı taģt ü fürūdur yuķaru fevķ u zeber

6.

Ba¤íd ü dūr ıraķdır emām u píş öñdür
Ķadūm u tíşe keserdir ü balta fe¢s ü teber

7.

Sivār u dest berencen bilezige dirler
Vişāģ u ¤ıķd u ģamā¢il ri¤āś ü tāc efser

8.

Verā pes öte miyān u vasaš u ŝaģn orta
İkinci śāní düvüm ġayrı āĥer oldı díger

9.

Ķamíŝ ü göñlek ü pírāhen ü ķabā ķaftan
Ķarı peçesi ĥımār ile miķna¤a mi¤cer

10.

Şerāre ĥudre ķıġılcım şüvāž u māric hem
Leheb zebāne yalıñ kül remād ü ĥākister

11.

Licām ligām u ¤inān u şekím uyan dizgin
Ķuşaġıñ adı düşāĥ minšaķa nišāķ kemer

12.

Daķíķ u erd ü un oldı kepek nüĥāle sepūs
Daĥı demürci vü ģaddād u ķayn āhenger

13.

Vaķār u lušfı gözet ĥalķa ¤unf u kín itme
Tevāżu¤ ile olur şān-ı ādemí berter

14.

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilāt
Oķı bu mücteś-i maĥbūnı ey kerem-güster

8b

6
Mine’l-baģri’r-remel ve huve fā¤ilātün fā¤ilāt
9a




Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün
1.

Bil ¤ineb engūr üzüm armud u kümmeśrā murūd
Sebz ü aĥēardır yeşil gök gibidir erzaķ kebūd

2.

Cendel ü ŝaĥr u ģacer cülmūd u seng ü šaşdır
Çay ŝuyıdır mā¢-i vādí mā¢-i bašģā āb-ı rūd

5/1 necel: kelimenin aslı “necl”dir.
5/10 ĥudre: ĥıdre M.
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3.

Seng-i rízedir ģaŝā ya¤ní çaķıl šaş cüzleri
Vāżıģ u rūşen açıķdır baĥşiş iģsān feyż ü cūd

4.

Dibs ü dūşāb oldı pekmez ģayy ile zinde diri
Hem esenlikle taģiyyāt ü selām oldı dürūd

5.

Sürĥ aģmerdir ķızıl cūje piliç ferrūcdur
Śūm ü sír ü ŝarmusaķ dāye žı¢ır ĥummuŝ noĥūd

6.

Neşr ü şettādır perākende šaġılmış nesneler
Dūd kirm ü ķurdcıġaz daĥı tütün yaģmūm u dūd

7.

Ardına düşme cihānıñ erbaģ u ķıymetlüdür
Ni¤met-i dār-ı fenādan raģmet-i Rabb-i vedūd

8.

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilāt
Bu durur baģr-ı remel ey šab¤ı ĥoş eyle sürūd
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7
Mine’l-baģri’l-mücteś eyżān ve huve mefā¤ilün fe¤ilāt
9b

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Şitāb u sür¤a iviş egleniş ne lebś ü direng
Ferāĥ u vāsi¤ ü geñdir ü šar u ēayyıķ u teng

2.

Yeñi aya meh-i nev hem hilāl dirler imiş
Şükūfe zehr ü çiçek ŝıbġ ile boyadır reng

3.

Ne liģye ríş ü ŝaķal aŝla¤ ile aķra¤ kel
Ne elsiz aķša¤ u bí-dest šopal u a¤rec leng

4.

Ķatíl ü küşte ne ölmiş ü fehd ü pars u yūz
Di dübb ü ĥırs ü ayu nemr ü ķaplan ile peleng

5.

Hezār u ¤andelíb ü bülbül ü ģamāme hele
Kebūter oldı gügercin ü kurkí šurna küleng

6.

Feķāhe dāniş ü bilmek göñül fu¢ād u meniş
Ne ercümend ü ¤azíz ü ulu vü ķaŝd āheng

7.

Medíne Yeśrib ü Šābe vü Ka¤be Ümm-i Ķurā
İki šaş adı Ŝafā ile Merve ya¤ni dü-seng

8.

Cedíd ü ġażż u ķaşíb ü yeñi vü tāze vü nev
Şeríģa yara vü şecce ŝavaş muķātele ceng

9.

Zekí vü zeyrek ü niģrír ü ģibr ü dānişmend
Edíb edeblü edeb-āmūz u edeb ferheng

10.

Eyü ādemle ķonuş eylik ögren ey ¤Āşir
Köti nedím ü müŝāģib iderler ādeme reng

10a





6/5 žı¢ır: kelimenin aslı “žı¢r”dır.
7/1 Ferāĥ: Firāĥ M.
7/8 şecce: şücce M.
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11.
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Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilāt
Çalış ma¤ārif ü ādāba her dem itme direng

8
Mine’l-baģri’l-mücteś eyżān ve huve mefā¤ilün fe¤ilātün

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Śerā reġām ne šopraķ di balçıġa šıyn gil
Kerim rez aŝma çubuġı ķonaķ u reb¤ menzil

2.

Olur mücellí muŝallí müsellí vü tālí
Daĥı ģažiyy ile mürtāģ ¤āšıf u mü¢mil

3.

Laším sükeyt ü kümeyt ile ķāşūr esb atdır
Semend ü şebdíz ü ĥing ü ģiŝān ile fiskil

4.

Behím ü muŝmet ü at mādiyān ģicr ķısraķ
Şütür deve ne ķalūŝ ile muķrem u ķırmil

5.

Vašar ireb ile ģācet gereklü işlerdir
Ŝamím ü ķalb ü cenān u ģuşā göñüldür dil

6.

Di kerpice lebin ü ĥişt ü ācüre kiremit
Geñez müyesser ü āsān ¤avíŝ ü güç müşkil

7.

Cihānda ģırŝ u šama¤ bir belā-yı mübremdir
Ĥazínedir ki tükenmez ķanā¤at ey ¤āķıl

8.

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilāt
Bu baģr-ı mücteś-i maĥbūnı bil eyā şengil

10b

9
Mine’l-baģri’l-münseriģ ve huve müfte¤ilün fā¤ilün

Müfte¤ilün fā¤ilün müfte¤ilün fā¤ilün
1.

Míve śemerdir yemiş tín ü ŝaman oldı kāh
Yol ne šaríķ u sebíl nehc ü ŝırāš ile rāh

2.

Šārif ü tālid kühen nev yeñi eski metā¤
Cünd ü ketíbe çeri ¤asker ü ĥayl ü sipāh

3.

Ems ile dí dünki gün ġadve vü ferdā ŝabāģ
Ebyaż u aķdır sefíd ķara vü esved siyāh

4.

Leyl ü mesā şeb gice fecr ü ŝabāģ bāmdād
Yatsu ¤işādır ēuģā ķuşluġa di çāşt-gāh

5.

¤Aķl u ĥıreddir ģicā ġarb u źenūb hem secil
Delv ü rekiyye ķoġa bi¢r ü ķalíb ķuyı çāh

11a





8/1 Kerim: kelimenin aslı “kerm”dir.
8/4 muŝmet: muŝmit M; ķırmil: ķurmil M.
8/8 şengil: kelimenin aslı “şengül”dür. Kafiye için kelime “şengil” şeklinde harekelenmiştir.

- 136 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 51 Ağustos 2017

6.

Híme vü hízom ģašab ya¤ni odun adıdır
Cürm ü ĥašādır günāh ¤aşb u kelā ot giyāh

7.

Cāy-ı giriĥt ķaçacaķ yere menāŝ u mefer
Ŝıġınacaķ yire di melce¢ ü me¢vā penāh

8.

Ķāżí vü dāver ģakem reften ü gitmek źehāb
Şāhid ü aģsen güzel beyyine şāhid güvāh

9.

Manŝıba šālib iseñ mertebe-i ¤ilmi gör
Köhne serādır cihān ŝadrına itme nigāh

10.

Müfte¤ilün fā¤ilün müfte¤ilün fā¤ilün
Münseriģa keşf ü šay uġradı bí-iştibāh

The Journal of International Social Research
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10
Mine’l-baģri’l-ĥafíf ve huve fā¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün

Fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Min den ez dek ilā vü ģattā tā
Keyfe çün nice yāĥūd em ev yā

2.

Ber ¤alā üzre kem niçedir çend
Naģnü mā biz ve innenā innā

3.

Ente to sen ve enti sen ¤avrat
Entüm ü küm şumā vü siz cānā

4.

İn eger ger metā ķaçan keydir
Her ne yerde di ģayśümā hercā

5.

Ŝah me-gū šınma meh me-kon itme
İtmedi lem ne gel helümme biyā

6.

Li mer içün lenā bize mārā
Rubbete rubbemā çoķ oldı besā

7.

Śemme āncā o yerde ya¤ni hünā
Buracıķda vü hāhünā íncā

8.

Mehlen āheste bāş aġır ol
Heyye biştāb iv te¤āl biyā

9.

Düşmeniñ görme yüzini cānā
Rü¢yet-i yārdır ¤uyūna cilā

10.

Fā¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
Buña baģr-ı ĥafíf dindi şehā

11b

12a

11
Mine’l-baģri’l-mużāri¤i’l-mekfūf ve huve mef¤ūlü fā¤ilāt

Mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤ílü fā¤ilün
1.

Sūġ u cevāz u ģill ü yemek ĥorden ša¤ām
Hecl ü nişíb ü vehde çuķur ¤abd ü ķul ġulām
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2.

Aruz pirinc ü milģ ü nemek šuzı yazdılar
Necd ü firāz yüce ķadeģdir piyāle cām

3.

Dūġ u maĥíż ayrana di şír ü süd leben
Rebve firāz u tell ü depedir ĥaber peyām

4.

Paça kürā¤ daĥı baŝaldır soġan piyāz
Cübn ü penír peynire di niyy ü çig ĥām

5.

Cedy ü ¤anāķ oġlaķ u buzġāle adıdır
Gelle reme ķaší¤ u süridir ü ĥalķ enām

6.

Heydān u hā¤ u bí-dil ü ķorķaķ cebān gibi
Teys ü nuhāz erkece ĥašve adımla gām

7.

Necve vü sırr u rāz fısıldı vü gizlü söz
Girde raġíf yufķa vü ĥˇāb uyķudur menām

8.

Vech ü kelām ķalb ü ĥıred tercemānıdır
Çoķ söyleme sefāhatıña ģükm ider enām

9.

Mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤ílü fā¤ilāt
Baģr-ı mużāri¤ aĥreb ü mekfūfdur tamām

12b

The Journal of International Social Research
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12
Mine’l-baģri’r-recez ve huve müstef¤ilün müstef¤ilün

Müstef¤ilün müstef¤ilün müstef¤ilün müstef¤ilün
1.

Ġišríf ü ķarm ü seyyid ü ŝındíd ü ķamķām u hümām
Mācid ģulāģildir ulu mihter gibi ey ník-nām

2.

Ġaym ile ġayn u míġdir ebr ü bulut yel bād u ríģ
Ģāfıž nigehbān ŝaķlayan hem šama dirler sašģ u bām

3.

Kūz kūze bardaķ çölmege dirler luġatda ķıdr u díg
Hem-sāye cār u ķoñşıdır cāvíd ne dā¢im müstedām

4.

Rey¤ u deĥal maģŝūldür zer¤ ile ģarś u kişt ekin
Dendān u dişdir ēırs u sinn hem nān-ĥoriş ķatıķ idām

5.

Engüşt ü iŝba¤ parmaġa di žufr u nāĥun šırnaġa
Meşy ile reften yürüyiş yavaş u münķād oldı rām

6.

Bímārí saķm u ĥastelik hem ķayģ olupdur rím iriñ
Ġurm u ödek tāvān olur hem deyn ü borcuñ ismi vām

7.

Vābil mašar yaġmurdur bārān u nerme miślidir
Firdevs ü ¤adn uçmaġa di mínū gibi dāru’s-selām

8.

Ģín ü evān hengāma di vaķt ü cedídān rūz u şeb
Üsbū¤ u hefte yıl sene hem sāl ü ģicce ģavl ü ¤ām

13a




11/6 nuhāz: nehāz M.
12/7 nerme: sözlüklerde böyle bir kelime yoktur, “nezme” şeklinde “kar” anlamına gelen bir kelime vardır.
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9.

Yevmü’l-aģad yek-şenbe dir bāzār u cum¤a ādine
İrteyle aĥşam oldı hem fecr ile maġrib ŝubģ u şām

10.

Eşġāliñi çoķ eyleme ¤ömrüñ hevāya gitmesün
Fersūde vü āşüftedir dünyā işi bulmaz nižām

11.

Müstef¤ilün müstef¤ilün müstef¤ilün müstef¤ilün
Baģr-ı recezdir sālim eczāsı müśemmen ve’s-selām
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13
Mine’l-baģri’l-mücteśi’l-maĥbūn ve huve mefā¤ilün fe¤ilāt

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Di ŝubre çāş u çeç oldı daĥı ketān u ze¤ír
Ne fūm gendüm ü buġday cev oldı arpa şa¤ír

2.

Ġażanfer ü esed ü leyś ü ģāriś ü dilhāś
Hizebr ü ķasvere ģaydar u żayġam arslan şír

3.

Üsāme ēirġām u hirmās u heyŝam arslan hem
Ne bāsil u bašal u ģams ü pehlevān u dilír

4.

Beźūl ü bāźil ü māniģ saĥí cüvānmerd dir
Rüķād u ĥoften ü yatmaķ u šoķ u şeb¤ān sír

5.

¤İvec kecídir egilmek ü emt ü yüce bülend
Ŝabeb ŝabūb u ģadūr u eniş aşaġı zír

6.

Ģariŝ ü cāhil olan kimseniñ gözi šoymaz
Faķír ü ĥor u gedādır olursa mír ü vezír

7.

Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilāt
Oķı bu mücteś-i maĥbūnı eyle naķş-ı żamír

13b

14
Mine’l-baģri’l-hecez ve huve mefā¤ílün mefā¤ílün

Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün
1.

Mi¤ā rūde baġırsaķdır ¤aēud bāzū yesír āsān
Zimiccā dünbe ķuyruķdur kebāb oldı şivā biryān

2.

Ŝamem kerí ŝaġırlıķdır ¤arec lengí šopallıķdır
Bilici ¤ālim ü dānā esíf hem ġuŝŝalu pejmān

3.

Seģāb u ¤ārıż u müzn ü ġamām ebr ü bulut oldı
Ģayā vü escüm ü midrār yaġmurdur mašar bārān

14a








12/9 ādine: kelimenin aslı “ādíne”dir, eserde vezin gereği kısa yazılmıştır.
13/2 Hizebr: Hezebr M.
13/3 bāsil: bāŝil M.
13/4 Rüķād: Reķād M.
13/5 ģadūr: ģudūr M.
14/2 esíf: esif M.
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4.

Rebí¤ ism-i bahār oldı ĥaríf ism-i ĥazān ammā
Şitā ķış di zemistāna vü ŝayf u yaz tābistān

5.

¤Adüvv ü ĥaŝm u düşmendir ģiźār u ķorķu tersíden
Viśāķ u nekl ü bend ü baġ ģaŝír ü sicn olur zindān

6.

Baší kāhil ne tenbeldir cení çíde derilmişdir
Dení nākes šarí tāze behí gökcek gibi tābān

7.

Kelef ¤aşķ u ŝalef lāf u enín ü iñlemek oldı
Fezi¤ ĥā¢if ķalıķ hā¢ib vecildir ķorķıcı tersān

8.

Taķí vü müttaķí perhíz-kār ĥāliŝ müsilmāndır
Sefen sūhān ege hem başı çegzenmiş sedir ģayrān

9.

Vetid míĥ u ķazıķ ya¤ní çivi sūziş durur yanķın
Te¢iķ bed-ĥū köti ĥuylu me¢iķ hem aġlayan giryān

10.

Ĥaŝar bārid daĥı serd ü sovuķ germ ü saĥın ıssı
Feriģ ceźlān u mesrūr u sevinmiş kimsedir şādān

11.

Ŝiġar ĥurdí küçüklikdir kiber pírí ķocalıķ hem
Lu¤ub bāzí oyuncaķdır yıķılmış hem ĥarib vírān

12.

Senā rif¤atle yükseklik celā vü nefy sürgünlik
Ĥafer şerm ü utanmaķ hem çıġırmaķ ŝayģa vü efġān

13.

¤Arín ü ġíl ü ġāb u ġayēa bíşe míşesitāndır
Mešā vü metn ü püşt arķa šaġarcıķ hem cirāb enbān

14.

Tenūfe mehmeh ü feyfā felāt ü sebseb ü beydā
Yazı fedfed beyābān šaşlu yerdir ģerre sengistān

15.

Semer üsšūre efsāne meśeldir hem ģikāyetdir
Küre vü gūy šop oldı vü mihcen ŝavlecān çevgān

16.

Sirişk ü eşk ü ¤abre gözyaşı hem püşk ü ķıġ ba¤re
Daĥı parmaķ boġumları berācim bend-i engüştān

17.

Ŝaķın lušf u keremden nā-sezā vü müfsid-i dehre
Hemān žulm ü ēalāletdir yerinde olmayan iģsān

18.

Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün
Selāmetle sa¤ādetle oķı ey ġonca-i ĥandān

14b
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Sonuç
Ahmed Resmî (ö. 1778)’nin 1740’ta kaleme aldığı Nazm-ı Giridî, Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin
oğlu ‘Âşir Efendi’nin istifadesi için yazılmıştır. Bu yönüyle pek çok manzum sözlükten ayrılmaktadır. ‘Âşir
Efendi’nin eser yazıldığında 11 yaşında olduğu düşünüldüğünde Nazm-ı Giridî, daha çok sıbyanlar için
hazırlanmış sözlüklerin özelliklerini taşımaktadır. 203 beyitlik hacmi de buna uygundur. Eser, 35 beyitten






14/4 zemistāna: zimistāna M.
14/8 sedir: sidir M.
14/10 saĥın: kelimenin aslı “saĥn”dır.
14/13 ġíl: ġayl M; cirāb: cürāb M.
14/15 šop: kelime eserde  طوبşeklindedir. Kelimenin Türkçe veya Farsça olduğu konusu tartışmalıdır. Müellifin Arapça küre, Farsça

gūy kelimelerine karşılık olarak verdiği kelimeyi Türkçe kabul ettiğini düşündük.
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oluşan mesnevi nazım şekli ile yazılmış bir girişten sonra beyit sayıları 7 ila 19 arasında değişen 14 kıt‘adan
meydana gelmiştir. Giriş bölümünde aa, bb, cc ..., kıt‘alarda ise aa, xa, xa ... şeklinde bir kafiye düzeni söz
konusudur. 203 beyitlik eserin 129 beytinde mürdef, 57 beytinde mücerred, 11 beytinde mukayyed, 6
beytinde ise müesses kafiye kullanılmıştır. Kıt‘aların sonlarında nasihat beyitleri ve takti beyitleri yer alırken
eserde hâtime bölümü yer almamaktadır. Eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi ‘Âşir Efendi
Koleksiyonu 381 numarada kayıtlıdır. Tekrarlarla birlikte 365 Türkçe, 447 Farsça ve 752 Arapça ibarenin
birbirine karşılık olarak verildiği eser, özellikle Arapça kelimelerin eş anlamlılarının çokluğu bakımından
dikkat çeker. Yer yer Türkçe, Farsça, Arapça tamlama ve birleşik yapılara da yer verilmiştir. Pek çok örnekte
Arapça karşılıkların Türkçe ve Farsçadan daha çok olduğu görülür. Kıt‘aların başında aruz bahirleri ve
kalıplarının yer aldığı başlıklar vardır. Bazı manzum sözlüklerde olduğu gibi kıt‘aların özel konulara
ayrılması söz konusu değildir. Sekiz farklı aruz kalıbının kullanıldığı eserde en çok kullanılan aruz kalıbı 6
kıt‘ada (69 beyitte) kullanılan müctes bahrinin mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün kalıbıdır.
Ahmed Resmî ile ilgili bilgi veren kaynaklarda diğer eserleri yer alırken Nazm-ı Giridî’ye ait bir bilgi
bulunmamaktadır. Bu çalışma ile Ahmed Resmî’nin Nazm-ı Giridî adlı Arapça-Farsça-Türkçe üç dilli
manzum sözlüğünün metni bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. Ayrıca eserin yazılış sebebi ile ilgili
sözlük çalışmalarında kısmen yer alan bilgiler genişletilmiş ve eserin Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin oğlu
‘Âşir Efendi için hazırlandığı ortaya konmuştur. Eserin elde tek nüshasının yine yazılış sebebiyle
ilişkilendirilebilir. Oldukça kapsamlı bir kelime kadrosuna sahip olan ve örnekleri arasında önemli
sayılabilecek bir eser iken yeteri kadar tanınmamıştır. Bu tanınmayışta hem pek çok başarılı manzum
sözlükten sonra XVIII. yüzyıl ortalarında hem de sınırlı bir amaç için yazılmasının etkisi olmalıdır.
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